
Usposabljanje za mladinske ulične delavce Mreže Mlada ulica: 
namen, cilji, urnik in predvidene aktivnosti usposabljanja 

Mreža Mlada ulica bo izvedla četrto usposabljanje za mladinske ulične delavce. Z letnim 

izvajanjem usposabljanj želimo okrepiti mladinsko (ulično) delo in predajati strokovne 

vsebine, ki so potrebne za uspešno delovanje na področju mladinskega uličnega dela.  

Usposabljanje je v prvi vrsti namenjeno novim sodelavcem Mreže Mlada ulica (bodočim 

izvajalcem aktivnosti). Letos je usposabljanje namenjeno tudi organizacijam ali 

posameznikom, ki želijo prenašati dobre prakse v svoje delovanje in/ali želijo začeti z 

izvajanjem mladinskega uličnega dela (kot dodatno ali primarno dejavnosti).  

Namen usposabljanja: 
Usposobiti tim mladinskih uličnih delavcev za uspešno in kompetentno (so)delovanje. 

Splošni učni cilji usposabljanja: 
Podati vsebine, ki bodo okrepile kompetence posameznika za delovanje na področju 
mladinskega uličnega dela. 

Vzpostaviti sistem za sodelovanje posameznikov v timu. 

Z načrtovanjem in izvajanjem usposabljanja slediti potrebam deležnikov (ciljne skupine 
mladih, Mreže mlada ulica, lokalne skupnosti, odločevalcev …). 

Zagotavljati platformo za izmenjavo znanj, izkušenj, veščin. 

Urnik usposabljanja: 
PRVI VIKEND USPOSABLJANJA 

Petek, 17. april 2015 

15.00 
Predstavitev usposabljanja in uvod v dan: 
Pregled namena in ciljev usposabljanja, pregled urnika celotnega usposabljanja, 
spoznavanje pričakovanj udeležencev, predstavitev podpornega tima 

16.00 Spoznavanje: 
Vzpostavitev pozitivnega vzdušja in dobrih osnov za usposabljanje 

17.00 Odmor 

17.20 
Osnovna predstavitev Mreže Mlada ulica: 
Kaj je Mreža Mlada ulica, kaj želimo doseči, kakšni so nameni in cilji, ciljna skupina, 
zgodovina delovanja … 

19.00 Večerja 

20.00 
Praksa mladinskega uličnega dela: 
Spoznavanje stanja na javnih površinah, oblik druženja mladih in mladinskega uličnega dela 
(izkustvo, ki je osnova za nadaljevanje usposabljanja) 

22.00 Konec dneva 

V Mreži MLADA ULICA (MMU) delujemo organizacije s področja mladinskega dela s skupno vizijo spoznavati stiske, 
potrebe in želje mladih. Smo skupina mladinskih uličnih delavcev, ki se ob koncih tedna družimo z mladimi na 
različnih javnih površinah v Ljubljani. Dejavnosti MMU smo oblikovali z namenom reševanja problematike zbiranja 
mladih na javnih površinah MOL. Skupaj z mladimi in lokalno skupnostjo ustvarjamo nove rešitve, ki omogočajo 
kvalitetnejše sobivanje. Predvsem pa delamo, kar delamo, KER NAM JE MAR! 
Več o nas? Na tel. št. 068 146 046, e-mailu mladaulica@gmail.com ali FB fan page Mreža Mlada ulica.  

mailto:mladaulica@gmail.com


Sobota, 18. april 2015 

10.00 
Uvod v dan: 
Pregled dnevnega plana, pregled vsebin in ciljev ter skladnosti le-teh s celotnim 
usposabljanjem, predstavitev podpornega tima 

10.30 Reševanje vprašanj iz prakse mladinskega uličnega dela: 
Izražanje in razjasnjevanje dilem, ki so se porajale pri spoznavanju prakse 

11.30 Odmor 

12.00 Širši kontekst mladinskega uličnega dela: 
Mladi in prosti čas, javni prostor, neformalno izobraževanje, mladinsko (ulično) delo – teorija 

14.00 Kosilo 

15.30 Načela Mreže Mlada ulica: 
Poznavanje in ovrednotenje načel Mreže Mlada ulica – teorija in izkustvo 

17.30 Refleksija: 
Ovrednotenje lastnega procesa učenja  

18.00 Konec dneva 

DRUGI VIKEND USPOSABLJANJA 

Petek, 24. april 2015 

15.00 Uvod v dan: 
Pregled namena in ciljev usposabljanja, pregled urnika celotnega usposabljanja, 
spoznavanje pričakovanj udeležencev, predstavitev podpornega tima 

15.30 Komunikacija in povezovanje skupine: 
Načela konstruktivne komunikacije, povratna informacija, prepoznavanje različnih vlog, 
vzpostavljanje zaupanja – teorija in izkustvo 

18.00 Večerja 

19.00 Komunikacija in povezovanje skupine (nadaljevanje) 

20.30 Refleksija: 
Ovrednotenje lastnega procesa učenja 

21.00 Konec dneva 

Sobota, 25. april 2015 

9.00 Uvod v dan: 
Pregled namena in ciljev usposabljanja, pregled urnika celotnega usposabljanja, 
spoznavanje pričakovanj udeležencev, predstavitev podpornega tima 

9.30 Pogosta vprašanja, ki se pojavljajo pri izvajanju mladinskega uličnega dela in možni 
odgovori: 
Spoznavanje različnih situacij, ki se pojavljajo pri izvajanju mladinskega uličnega dela in 
oblikovanje odgovorov, varnost pri izvajanju aktivnosti 

11.30 Odmor 

12.00 Nadgradnja poznavanja Mreže Mlada ulica: 
Komunikacijska platforma Trello, načini delovanja in odločanja v Mreži Mlada ulica, strukture 
podpore pri vključevanju v Mrežo Mlada ulica  

14.00 Kosilo 

15.30 Zaključne aktivnosti usposabljanja: 
Reševanje vprašanj in dilem, pregled uresničitve pričakovanj, pregled doseganja ciljev, 

V Mreži MLADA ULICA (MMU) delujemo organizacije s področja mladinskega dela s skupno vizijo spoznavati stiske, 
potrebe in želje mladih. Smo skupina mladinskih uličnih delavcev, ki se ob koncih tedna družimo z mladimi na 
različnih javnih površinah v Ljubljani. Dejavnosti MMU smo oblikovali z namenom reševanja problematike zbiranja 
mladih na javnih površinah MOL. Skupaj z mladimi in lokalno skupnostjo ustvarjamo nove rešitve, ki omogočajo 
kvalitetnejše sobivanje. Predvsem pa delamo, kar delamo, KER NAM JE MAR! 
Več o nas? Na tel. št. 068 146 046, e-mailu mladaulica@gmail.com ali FB fan page Mreža Mlada ulica.  

mailto:mladaulica@gmail.com


povratna informacija udeležencem in izvajalcem, kako naprej 

17.30 Refleksija: 
Celostno ovrednotenje lastnega učnega procesa 

18.00 Konec dneva 

 

 

V Mreži MLADA ULICA (MMU) delujemo organizacije s področja mladinskega dela s skupno vizijo spoznavati stiske, 
potrebe in želje mladih. Smo skupina mladinskih uličnih delavcev, ki se ob koncih tedna družimo z mladimi na 
različnih javnih površinah v Ljubljani. Dejavnosti MMU smo oblikovali z namenom reševanja problematike zbiranja 
mladih na javnih površinah MOL. Skupaj z mladimi in lokalno skupnostjo ustvarjamo nove rešitve, ki omogočajo 
kvalitetnejše sobivanje. Predvsem pa delamo, kar delamo, KER NAM JE MAR! 
Več o nas? Na tel. št. 068 146 046, e-mailu mladaulica@gmail.com ali FB fan page Mreža Mlada ulica.  
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